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EGY ZSOLTAROS PAP.

S
alamikor, bús, hamvas őszön,
Mikor már szirmot hullat a virág 
Nótafa termő Baranyából 

Nagy útnak indult egyszer egy diák.
És úgy indult el a világba:
Egyszerű kis magyar ruhába,
Kezébe zsoltár, öreg levelű,
Hóna alatt egy kopott hegedű.



Kopott hegedű, öreg zsoltár,
Az élet két utravalója.
Örökség, barát, hű osztályos
Míg a nagy útat majd lerójja,
Ölelkezve itt olvad össze
Lángoló hit, eleven élet,
Kevesen kapnak ilyen szegényes,
Ilyen gyönyörű örökséget . . .

* **

Öreg zsoltár, kopott hegedű,
Ezek lettek lelke szárnyai.
így tanúit meg, lágy zsoltárok szaván 
Istenhez szállani . . .
Hegedűszó halk zokogásán 
Hazát tanult szeretni és a dalt,
Hinni, hogy a kesergő magyar 
Hagy, ősi fája egyszer még kihajt.
És míg a zsoltárt énekelte 
Babiloni vizeknél járva,
Ifjú lelkére lopva szállott 
Régi dicsőség napsugára,
Mikor még voltak magyarok 
Büszkék, szabadok,
S nem sírt a magyar a négy folyó vizénél, 
És ilyenkor, ha jött az este,
Lelkére vette, elkeseregte 
Sorsát a szegény kuruczoknak,
Sorsát a szegény kuruczoknak . . .



Zsoltáros pap igy lett a diákból, 
Nótaimádó dalos lélek.
Akik, amig dalolni tudnak 
Csak addig élnek.
Akik másnak csak rózsát adnak 
Míg ők magok tövisbe járnak,
Akik élve sohase látják 
Aratását a gazdag nyárnak.

És elindult, tanítni dallal
Szétosztani dús lelke kincsét, 
Vigasztalni, hol a bánatra 
Egy-egy jó szó is nagy segítség.
Derűt vinni a bús homlokra 
Akit a gond sötétre árnyal,
Szeretettel szólni a szívhez 
S nem poros könyvek holt szavával.

Magyar pap lett. Tudását, eszét 
Aki könnyelműn másnak adja.
Egy magyar pap, kinek a lelke 
Tán a magyar föld egy darabja.
Egy szív-ember, ki étele javát 
A zörgető koldúsnak adja át,
Aki kaczag akkor is, mikor 
Érző szivére mély sebet vágnak:
— Mert mi köze ahhoz a világnak . . . 
Mert, mi köze ahhoz a világnak,
Hogy mikor fejét álomra hajtja,



Neki is sokszor könnyes a szeme 
S megvonaglik sokszor az ajka.
És ilyenkor, bánatba, könybe,
Új zsoltárokat vert ki a szive,
Születtek csudás, uj melódiák,
Egy panaszos, egy összetört világ 
Istenimádó dallama sírt fel:
És a jutalma: — ott kint egy sírhely . . .

* * *

Valamikor, bús, hamvas őszön,
Mikor már szirmot hullat a virág,
Nótafa termő Baranyából
Nagy útnak indult egyszer egy diák.
És úgy indult el a világba 
Egyszerű kis magyar ruhába . . .
Ifjan indult. Nagyra tüzelték 
A fiatal, lobogó eszmék,
Küzdelme, sorsa mégse volt más 
Csak a magyar dalosok sorsa,
Akit bántanak, de nem értenek,
Pedig redős, vérező homlokát
Mindig, mindenkor másért törli meg . . .

Sorsa a magyar dalosok sorsa,
Aki ölelve tartja a világot,
És még élve el kell temetnie 
Minden virágot, minden álmot.



Sorsa a magyar dalosok sorsa, 
Öreg korára nem jut egyebe 
Csak a szegényes, napi kenyere, 
És úgy hal meg, ahogy elindult 
Tanítani a nagy világba:
Egy zsinóros magyar ruhába 
Kezébe zsoltár, öreg levelű,
Meg az az ócska, kopott hegedű.
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EMLEKEZESEK 
KÁLMÁN FARKASRÓL.

ki Kálmán Farkas tiszteletes urat nem is
merte, az nem fogja megismerni sem leírás, 
sem arczkép, sem biográfiából. — Daliás, 

víg kedélyű, örökké mosolygó fiatal ember, férfiú és
öreg ur volt: mindig egyforma lelki hangulatban. 

Pedig sokbaju ember volt!
Szűkesen, hogy ne mondjam szűkkeblűén dotált 

hivatalokban hirdeté az igét holtig s miként a gazdag 
szőlőtőt, úgy áldá meg családi életét az ég fürtökkel: 
amelyeket ő minden viszonyok között istenáldásának 
vett, ekként gondozott és ekként szeretett és táplált.
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Nem számítván a fiukat, öt egymásután roha
mosan serdülő leány danája tette hangossá a kis 
parochia portáját, akikre gyakran kimondták a gon
dos atyafiak, hogy bizony sok az istenáldásból!

— A hunczfutok még többen vannak, — szokta 
végtelenül jóleső, széles mosolylyal mondogatni az 
öreg. — S bizony jó korán akadt mindenik számára 
egy-egy — derék férj.

Soká káplánoskodott egy helyben, hogy szerel
mese, későbbi hű hitvese kezét elnyerje és ebből 
aztán állandó előjogot kovácsolt a maga számára, 
folyton hangoztatván, hogy: asszony jól bánj velem, 
mert három esztendőt szolgáltam érted!

Erre a terrorismusra nem volt szükség, jobban 
még nem kezeltek férjet, mint Kálmán bátyámat. O 
ezt úgyszólván kizsarnokoskodta, de nem erőszakkal, 
nem házsártoskodással, hanem az elkényeztetett, 
egyetlen gyermekek kényeskedő, nyájaskodó, mosoly' 
gós akaratoskodásával: úgy, hogy sem felesége, sem 
környezete nem tudta, nem érezte, hogy egy nagy 
zsarnok uralma alatt állanak. Mert nem ingyen igé
nyelte. Nagy szivének, örökké derűs jókedvének min
den érzésével honorálta, hogy minden az ő kedve 
szerint történik és Eötvös Károly mondása az, hogy 
ő soha senkit és semmit nem irigyelt, mint a Kálmán 
Farkas páratlanul boldog családi életét.

S tudják, mi a boldogság?
A megelégedettség!
Kálmán Farkas bátyánk, ismétlem, egy silányan 

dotált nagy eklézsia-hivatalban hintette a híveknek
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a malasztot, amely neki is elkellett volna; tekintve, 
hogy az élet mekkora terhet rakott vállaira és meny
nyit vállalt jó szive ezenkívül is önként.

Egy bús perczemben felvetőm neki a kérdést, 
hogy életviszonyai között miként tudta megőrizni lelke 
vidámságát oly irigylendő fokban?

— Szamár beszéd ! Ha én minden csekélységből 
tragédiát csinálnék, minden héten kétszer kellene a 
falnak mennem s ki az ördög győzné azt?

Azt hiszem, ilyen komoly és a szív rejtelmeit 
felfedő nyilatkozatot senki sem hallott kívülem tőle 
és mégis örök derűs arcza nem álarcz volt, hanem 
isteni adomány és életfilozófia, amelylyel a jó sors 
csak a jó embereket áldja meg. Olyanokat, amilyen 
ő volt, — kinek ezer baja mellett mindig akadt hely 
asztalánál rokonnak, vendégnek, lengyelnek, meg akár 
vad idegennek és nóták, strófák, meg mondák forog
nak közszájon arról, hogy minő vendégszerető haj
lékra találtak házánál a művészet azon vándor apos
tolai, kik a mi kis helyünkhöz hasonló helyeken pe
regrinusként kénytelenek koplalva, éhezve, fázva, le
nézetten keresztül barangolni.

A szűkes stóla daczára azonban a gyomai papiak 
asztala mindennap dús terítékkel várta a fentebb rész
letezett 15—20 személyre kikerekitett vendégeit, mert a 
háznak minden tagja munkás és művész volt abban, 
hogy miként kelljen megfejni az eklézsia kicsinyke 
földjét, hogy terülj abrosz terüljként megadja, a mit a 
nagy és jó étvágyú Kálmán Farkas atya a maga s 
minden vele egy asztalhoz ülő számára megkövetelt.
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És hogy ez megvolt, ezért emeljünk kalapot öz
vegye előtt.

Úristen! Mi irodalmi kincset hagyott volna reánk 
Petőfi, Jókai, ha ilyen tusculánumot nyújtott volna 
otthonuk? És ilyen viszonyok között értek volna akkora 
öreg kort, mint Jókai. — Pardon a párhuzamért!

De hát Kálmán bátyánk is fönnebb került volna 
a Parnasszusra, ha őt meg más gátló akadály nem 
hátráltatja.

Először is fegyelmezetlen egyéni sajátsága, amely 
semmi ellentmondást nem tűrt s amely miatt csak 
most fogja az akadémia két olyan tudományos mun
káját kiadni, amely már két évtized óta kész s amely
nek megjelenését az akadályozta, hogy a tudományos 
akadémia némi simítást óhajtott rajta tenni, az öreg 
pedig azt mondta: egy betűt s e ! El akarják rontani 
a betyárok! E l! a klérus kedvéért!

Kurucz nótái országos feltűnést keltettek. Lopták 
motívumait szerte: de kiadója nem akadt, vagy akik 
igen, azok ráfizetést igényeltek tőle. Pedig Eötvös és 
Thaly mozgatták az ügyet.

Mint papról nincsen róla mit mondanom. Nem is 
vagyok rá illetékes. De aztat tudom, hogy vigságos 
életmódja mellett hívei becsülését húsz éven át teljes 
csorbitatlanságában megőrizte, sőt nagy szeretettel 
voltak iránta mindvégig.

Szerettük azzal bosszantani, hogy ezt mind rövid 
prédikáczióinak köszönheti.

Mire mindig egy prédikáczió textusaként meg 
nem állható mondása volt a válasz.
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Gyomára három még apróbb eklézsián át került; 
de mindenütt szőlőst, gyümölcsöst és diszkertet ha
gyott maga után, nem gondolván telepítésekor arra, 
hogy nem a maga földjébe ültet.

Vegetáczión kívül úri- meg kis banda maradt min
denütt uiána és vagy tizenhat banda nevezi kereszt
atyjának. Gyűdön most keresztelték el nevéről az 
általa negyedszázad előtt alapított úri zenekart.

jelszava a dirigálásnál egy szó volt mindig csu
pán. Az, hogy: érzéssel!!

Az állam pártfogásával és kezdeményezésére ki
adás alatt lévő „Ezer nóta“ legértékesebb részét a 
sajtó egyöntetű vélekedése szerint ő szolgáltatta és 
a ki isteni élvezetben részes akart lenni, annak látni 
kellett volna egy hatvan éven túl levő galambősz, 
gömbölyű arczu papembert, amint vagy tiz napon át 
álla alá szorított hegedűvel tollba mondott Kun Laczi- 
nak vagy kétszáz régi nótát emlékezetből: muzsi
kálva és dalolva — kipirult orczával — dallamát és 
szövegét.

Igazi, régi czigány volt.
Növendékpap korában is szenvedélylyel kezelte 

már a hegedűt s mint Eötvös meséli, őt is Kálmán 
Farkas tanította ifjú éveiben vonó-kezelésre.

Ezidőben kérte meg anyja, hogy menne be Sió- 
hidról a városba egy kis sörélesztőért. El is ment, 
de sokáig nem tért haza. Az elveszettnek hitt fiú 
csak két hét múlva toppantott be ezen szavakkal: lm, 
itt az élesztő, kedves anyám ! Csak nagysokára tudták 
belőle kivenni, hogy a közbeeső időt Kétszeri, akkor
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hírneves színigazgató bandájában töltötte el mint helyet
tes-bőgős, a míg az elhunyt bőgős helyére más akadt.

Sokkal később hirlett csak el, hogy a múzsák 
iránti nagy érzetét egy tündérszép múzsahölgy is 
segített élesztgetni.

A haragot nem ismerte és leginkább azzal tudta 
magától távol tartani, hogy senki ügye iránt nem 
érdeklődött és ha hirt hoztak neki, a hírmondót mo
solyogva intette le: hagyd a fenébe! Azért nem ol
vasok újságot, hogy ne rontsam az epémet és te meg 
ingyen hozod a helyembe?! S ha ez nem használt, 
úgy kimuzsikálta az illetőt kottázatlanul húzott macs
kazenével, hogy az ugyan nem pletykált nála többé.

Újságot tényleg nem olvasott, kivéve a rövidre 
fogott Politikai Újdonságokat, a melyben a Vasárnapi 
Újság rekapitulálja a hét 4—600 oldalra terjedő napi 
eseményeit 4 —5 oldalon. S ennek daczára mindig a 
helyzet színvonalán állott és a vele érintkezők soha 
ki nem fogytak a bámulatból, hogy mennyire kisujjá
ban volt minden tudomány.

Erre legjobb példát a kaszinó 100 kötetes Jókai
jában látjuk, ahol a szerzőnek minden geográfiái té
vedését, névcseréjét vagy más olyan, az irás hevében 
elkövetett anakronizmusát helyre kékczeruzázta, a 
mire igazán senki más rá nem jött volna.

Itt állított az őt imádó és általa szeretett hitve
sének is méltó emléket, aláczeruzázván Jókai azon 
mondását, hogy: „az igazán boldog ember, kinek 
szófogadó hitvese van".

Hogy ép ő fektetett erre súlyt, kit a szenvedések
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ennek becsével meg nem ismertettek, ez az olyan 
nagy embereknél ki nem magyarázható vonás. De 
hogy erre milyen súlyt fektetett, bizonyítja, hogy a 
házsártos asszonyokat nyelvészeknek tisztelte és noha 
kukliprédikácziót soha sem tartott, a duruzsolásuk- 
ról ismeretes asszonyoknak mindig elmondta, hogy: 
„no lelkem, a maga urát igy fogják fogadni a más
világon : „menj be a te uradnak örökébe, ismerem 
a te földi szenvedésedet!“

Pedig hozzátartozóinak és embertársainak mindig 
örömet iparkodott szerezni és ezen intelme is bizo
nyára erre czélzott.

Minden sorban hegedűjéhez fordult az öreg. Ősz 
fejjel, de ifjúi lelkesedéssel és tűzzel irta meg kurucz 
nótáit.

Zeneelméleti tudása páratlan volt s ez adta ke
zébe a hatalmat, minden vitás zenei ügyben az utolsó 
szót kimondani.

Számtalan lapba dolgozott és egy régi, akkor 
híres élczlapnak olyan munkatársa volt, hogy gyak
ran az egész lapot egymaga irkálta tele. — Ha élne 
az öreg, ráfognám, hogy ebbe bukott bele az a lap.

Zenei tehenét szerte fejték, a nélkül, hogy a sze
mélyéről szó esett volna.

A készülő uj zsoltár hat énekét zenésitette meg s 
az érte kapott harmincz aranyak egy napig ütötték 
a markát és aztán más örömét szolgálták; mint ami
ként munkássága minden gyümölcsét más élvezte, 
amig ő amolyan finomult Józsa Gyuriként élt a köz
fogalomban.
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Minden kezéhez kerülő hangulatos, dallamos ver
set megzenésített és kottáját borítékba téve, csak 
nyitott levélként a szöveg szerzője czimére menesz
tette, minden jele nélkül, hogy kitől ered. Ha aztán a 
megtisztelt ki tudta betűzni a postabélyegzőről a 
helynevet: rendesen hozzám fordultak, hogy ugyan 
kinek köszönjék a kedves meglepetést?

Hát hiszen az bizonyos, hogy őt leghívebben 
saját és sajátos adomáival lehet jellemezni. De ke
vesebb szerénységgel bizony sok maché-nagyságunk 
fölé helyezkedhetett volna.

Ennek igazolására megfestettem az általam sze
retett kedves Kálmán bátyámat, a hétköznapi kiepe- 
tussában, egészen olyannak, amilyennek én ismertem, 
azon hozzáadással, hogy — a köztudat szerint is — 
nálamnál őt senki jobban nem ismerte.

* **

Hagy, gömbölyű képű, teljesen ősz fürtű öreg 
gyerek volt utolsó idejében a kurucznóták dalszerzője.

Nem volt ő se pap, se poéta, csak egy vén vi
dám jólelkü, naiv gyerek, akinek minden mulatságul 
szolgált.

A fele nagy eklézsia, fél jövedelmével és a ren
geteg nagy család teljes minden bajával: ezt is csak 
mulatságul vette.

Soha őt senki búsulni nem látta, noha minden 
nap meghozta száz okát.

Hármat szeretett — családján kívül — igazán 
csak : az ételt, az italt meg a muzsikát.
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Az elsőt előteremtette páratlan hitvese bősége
sen a konvencziós sovány földekből, meg tyúkok, libák, 
pulykák aljáról.

Ezekben gyönyörködött az öreg leginkább.
Amint már jóval husvét előtt ott csipdesték a 

főutcza téglázatlan meg kövezetlen részén — jó helyi 
szokás szerint — rengeteg zöld libácskái az alig ser- 
kedező porcsint, minden arra menőt elcsípett az 
öreg és kéjjel magyarázgatta, hogy 66! Minden veres- 
betűre egy!

S aztán, amint az isteni gondviselés beavatkozásá
val fogytak az apróságok, előbb csak úgy súgva adta 
le az öreg, hogy oda a két husvét; meg aztán: hogy 
nincsen már pünkösd, meg: kampecz az Űrnapjának! 
S igy sorba, amiglen odáig jutott, hogy: „megette a 
fene a fele vasárnapot! Már csak huszonhat a liba.“

És mindezt mindig mint valami igen humorisz- 
tikus dolgot újságolta el az öreg, őszinte vidám mo
solygással ; mintha inkább örvendett volna a kárba- 
veszett tizennégy ünnepnapnak meg huszonhat vasár
napnak, mint a megmaradt huszonhatnak . . .

Az ital meg a szomszédból tellett; mert amit 
a kárlátósok összeadogattak, azt a vendégeknek kel
lett tartogatni és inni tehát egyik, meg másik jóbarát
hoz járt, ahol bizony mindig nagyon szívesen látott 
vendég volt.

* **

„Vesd le a saruidat — mondá az Ur Mózesnek 
— mielőtt ezen helyre lépsz, amely szent.“
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Aki Kálmán Farkast csak egyszer-kétszer látta 
felváltva templomban és társaságban, fel kellett a 
kérdést tennie, hogy mikor kétszinüsködik? Akik is
merték, bizonyságot tehetnek mellette, hogy talán 
azon egyetlen egy hibája volt, hogy a kétszinüskö- 
dést nem ismerte s inkább goromba volt, semhogy 
mást mondjon, mint amit a szíve érzett.

Korcsmába sáros csizmával lépett, társaságba 
jó kedélylyel és örök humorát úgy sziporkáztatta, 
ahogyan a szive sugallta és noha egy cseppet sem 
vigyázott rá, hogy valakit meg ne bántson, mindig 
csak legföllebb megkapkodta a jelenlevőket — de 
csakis ezeket — és ami sebet igy ütött, menten hálát 
aratott érte: a közhangulat emeléséért, amely hála
érzetnek nyilvánítása alól sohasem vonta ki magát a 
kipéczézett sem, mert tudta, érezte, hogy minden rossz
májúság híján van és különösen, hogy készséggel tűri 
jóképű, örökmosolyu öreg bátyánk a viszonosságot is.

Amikor pedig az Ur szolgálatába állott, bizony 
olyan őszinte lélekkel hagyta kívül a szent csarnok 
küszöbe előtt saruját, amelynél különben Mózes sem 
tehette az Ur felszólítására.

* ♦*
Amikor egyszer lefestettem őt és denuncziálták

megpontozott K .........F ............'OS adomámat, azzal
szidta le az árulkodót, hogy: szam ár! Én tőlem akár
egészen kiírhatta volna a nevemet. Mint ahogy egy
azóta megjelent munkámban, beleegyezésével tényleg
ottan szerepel a teljes neve.

* **
22



Első szüretem fényesen ütött be. Hatodfél hektó- 
liter mustom lett, amelyet igaz szeretettel gondoztam. 
Reggel, este első teendőm volt erjedését ellenőrizni, 
hogy hiba ne essen körülötte s mert hallottam már 
regét róla, hogy erupcziója e nemességre pályázó ne
dűnek akkora, hogy gyakrabban szétrugja a hordót: 
állandó izgalomban voltam a vasabroncsok számának 
hitvány volta miatt és minduntalan töprengtem, hogy 
nem-e jó lenne most igy forrás közben még pár pán
tot veretni a hordóimra.

Ilyen kétséges lelkihangulat közepette nyitotta 
rám Kálmán bátyám az ajtót.

— Kiforrt-e már a borod ?!
— Ép hogy igen.
— Megkóstoljuk estére ?
— Szívesen bátyám! De nincsen még csapra 

verve.
— Hát majd lopózzuk!
— Hm ! Ha lopom volna.
— Zerspring! Nem látsz többet a házadnál!
Másnap pedig jött a chaldeusi betűvel Írott czé- 

dula, hogy: „öt órakor jövök, otthon lenni !'•
Hagy bajba estem. Csapra verni nem lehetett 

még az italt és lopom tényleg nem volt, de borászati 
tanulmányaim tiltották is ennek használatát, mint a 
borra ártalmasat. Hogyne respektáltam volna első 
termésemnél az ide vonatkozó intelmet! ?

Hégy órakor mondom feleségemnek, hogy elme
gyek a plébániára diskurálni s ha Kálmán bátyám 
jön, mondd, hogy sorai már nem találtak itthon.
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El is mentem s amint az odavezető ut egyik 
kanyarulatánál kifordulok: mint színpadi jelenésre, 
elembe toppan Kálmán bátyám.

— Betyár ! Szöksz! ?
— Nem én, bátyám! Hanem még csak négy óra. 

Ötre otthon szándékoztam lenni.
— Helyes! Induljunk csak vissza!
S szétlibbentve reverendáját, mosolyogva mutatta 

az alája elrejtett lopótököt:
— Innen kértem kölcsön, Erdei barátomtól.
Az a hordó borom se romlott meg, amelybe az 

este beleütöttük a kölcsönkért lopót.

* **

Másik szüret után pár héttel jön mosolyogva. 
Két pipa a kezében. Hogy t. i. amig az egyik hül, 
ne kelljen üres szájjal várni reá.

Pazarul szórakoztunk a kész karczos mellett s 
már vagy tizedszer fordult érte a szükesre korongo- 
zott vászonkorsóval a szolgáló leány.

Egyszer, amint úgy éjféltájt megint tele hozta a 
leány az edényt, és töltök kedves vendégemnek, hát 
szennyes mocsár ömlik a kancsó homályos öbléből.

— Hát ez mi? — szólok a cselédhez.
— Nem adta már a hordó, hát megemeltem.
— Hogy emelnének meg téged!
Ezt nem én mondtam, hanem egész desperátusan 

kérdeztem, hogy hát most mit csinálunk.
Az öreg a világosság elé tartja a még lefejtve
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sem volt nedű alját s bárha azon át mit sem látha
tott, resignáltan mondta:

— Isszuk igy!
Virradóra pedig felém bök és nevetve mutatja a 

közben felhozottat:
— Nézd, kezd már tisztulni!

* **
Ezerkilenczszázban elvitte egy kora őszi fagy a 

kész szőlőtermés jórészét.
Aggályos arczczal szól be Kálmán bátyám a félig 

kinyitott ajtó közén:
— Nű?!
Persze, hogy megértettem.
— Nincsen semmi baj! Az én részem megma

radt, hanem bizony a vendégeké elfagyott!
— Egyen meg a fene!
Becsapta az ajtót s amiként jött, úgy ment el 

köszönés nélkül.
* **

— Ittál-e már pinczében?
— Nem én.
— Hjüh! Akkor nem tudod, mi a jó. Kompariál* 

junk!
— Hogyan, bátyám?
— Mondd meg az anyjukodnak, hogy szerdán 

vegyen a piaczon jó friss irósvajat és süssön jó friss 
kenyeret, meg főzessen krumplit héjában, zsidósan 
ketté szelve, köménymaggal meg sok sóval és estére 
lemegyünk a pinczébe.
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— Ma és a társulás?
— Hát én adom hozzá a mécsest!

* **
Torzképe lenne ez azonban néhai kedves Farkas 

bátyánknak, ha hozzá nem vennénk, hogy soha a 
háza „lengyel“ nélkül nem volt és asztalára ital csak 
akkor került, ha vendége volt. Ezt pedig fogta még 
kötéllel is és kedvükért feltálalta volna akár magát 
a pinczét.

Jézus Krisztus a kisdedeivel, meg Pestalozzi jut 
eszembe, amikor őt kis bandája körében látom.

Roppant komoly, sőt mérges arczczal ül kotta- 
tartója előtt, erősen ősz, nagy fejével és szigorúan 
dirigál egy csomó egész apró gyermeket, kik remegve 
lesik folyton paskoló nagy lábának dobogását. Pedig 
soha semmiért nem haragudott és a legmagasabb 
düh'kifakadása az volt, ha nyelvet öltött valakire.

A kis tanítványokat az öreg, meg a zene iránti 
szeretet tartja össze körében, ahol jóravaló törekvés
ből csakis szidalom, meg dorgálás az osztályrészük, 
amelynek révén azonban sikereik elismerését is arat
ják a közönség részéről.

A kis betyárok bosszúja is eget kér ámde és 
háta mögött „taktus bácsinak“ hívták az öreget — 
noha fele tagja a kis bandának saját gyermeke, meg 
unokája volt.

Még jobb képe, amint ballag ki minden tavasz 
és ősz közötti napon a szőllejébe. Kezében Jókai és 
klepetussa alatt a nagy pipa meg a nagy üveg vinkó.
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Ha kiér úgy, hogy útközben társat foghatott: 
elcsíp valami stafétát, megfelelő nedűk után-expediá- 
lása iránt.

Ellenben pedig letelepedett nagy cseresnyefája 
lombjai alá és kimondhatatlan kéjérzettel olvasta Jókai 
akármelyik kötetét akárhányadszor.

Szórakozásképp nem olvasott mást és tudta kí
vülről Jókai minden regényhősének a nevét és szebb 
tájfestéseit, leírásait szóról-szóra elmondta akármelyik 
kötetének.

Nem ismert más írót és szerinte más nem is 
létezett.

A nemzeti díszkiadás kaszinói példányának min
den kötetében ottan van a kézjegye. Gonddal javított 
ki benne minden sajtóhibát és mesés ismeretei meg 
memóriája révén minden olyan tévedést is, mit az 
iró követett el.

Pl. Jókai egyik kecskeméti tanárának a kereszt
nevét helytelenül adja meg. Az öreg minden meg
jegyzés mellőzésével áthúzza és föléje irta a helyeset.

Több zsoltár számát hibásan nevezi meg Jókai 
Az öreg törli és helyesbiti; ugyanígy cselekedvén a 
helytelenül czitált évszámokkal.

A lőcsei fehér asszony kis fiát a regény elején 
más néven említi Jókai, mint a végén. Egy regényé
ben egy csárdát majd igy, majd amúgy hiv. Az öreg 
mindezt korrigálja, összhangba hozza: de minden fel
tűnési viszketegség nélkül, lehető röviden, kék plaj- 
bászszal, tisztán a maga gyönyörűségére, meg az 
igazság okáért. Minden munkájáról tudta, hogy hányad
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szór olvasta és az Arany embert, Magyar Nábobot, 
Kárpáthy Zoltánt meg az Élet komédiásait már tizen 
felülször.

Sokkal többet munkált a közjóért, semhogy a 
történelem megállás nélkül haladhatna túl sírhantján.

Itten méltatásába nem elegyedhetem bele.
Húsz esztendei zavartalan jóbarátságunk és sűrű 

együttlevésünk azonban az én kötelességemmé teszi, 
hogy megismertessem őt, a mint járt-kelt köztünk s 
ahogyan iparkodott hasznunkra lenni vidám Ielküle- 
tével: megállítván minden elől-utól haladót és el
mondván neki egy-egy uj meg újabb anekdotát s 
hagyván az illetőt a faképnél köszönés nélkül, mi
előtt nevettéből magához tért.

Mintha csak nem is az illetőnek, hanem a paj- 
zánság múzsájának akart volna vele áldozni!

* **
Ő, ki igazán nem renomirozott soha, szerette 

fitogtatni nyelvismeretét és a konskribáló czédulák a 
tanúim, hogy vagy tízféle nyelvismeretet tulajdonított 
magának ; holott a magyaron kívül minden más nyel
vet csak olyan tréfakép kezelt, mint magukat a ko
moly, súlyos életterheket.

Velem mindig héberül korrespondált és bizony 
sok volt vele a bajom, noha csak a betűk voltak 
héberek, a szöveg meg germán idióma.

Derekának csömörét áztatván a mezőtúri gőz
ben, jön a kottás vonásu anzix, a következő szö
veggel :
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„Küldjél pár kóser adomát, mert az enyimek már 
kifogytak.“

Küldtem dettó héber betüset, de chald szöveggel 
és mert házigazdája, paptársa előtt fennakadása okát 
közölni restelte, kiment levelemmel az utczára és az 
első eléje kerülő szakállas és pantallós embert meg
állítja és kéri, hogy olvassa el neki levelemet.

— De kérem szépen szent atyám, én azt sem 
tudom, mi nyelven van ez írva.

— Hát nem izraelita az ur!
— Dehogy vagyok, kérem ! Protestáns vagyok én.
— Anye, hát akkor hun vette barátom uram ezt 

a nem a mi vallásunkhoz való jó képét?!
* **

Az öregről szóló emlékbeszéd megírását e sorok 
írójának osztották ki és a gyulai híres ünnepélyen, 
amikor az előadatott, egy igen illusztris hölgy igy 
rótta le az író iránti elismerését, hogy: „igazán 
meg vagyok hatva! Mintha csak magam láttam 
volna a boldogult öreg urat!“

— Méltóságos asszonyom! Hátha még azokat 
mondhattam volna el az öregről, amiket elmondani 
nem lehet.

— Hmh! Hát igy négyszemközt nem lehetne 
abból valamit hallani?

— Azokból nem. Hanem mondok mást, szintén 
sajátosat, de inkább elmondhatót.

— Egy banketten bemutattak gr. Apponyi Albert- 
nek, ki tőle megszokott finom udvariasságával, ne
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vem elhangzása után, lekötelező mosolylyal tudakolá, 
hogy: „annak a híres nyomdavállalatnak a tulajdo
nosa ?“

Zsebre sem vághattam a bókot, amikorra Kál
mán bátyám belerikkant:

— Igen! Akasztófára való nagy gazember!!
Persze a Kegyelmes urnák nem lehetett arról 

fogalma, hogy vidéken ez nagy dicséret és roppant 
grimaszt vágott hozzá, hogy neki ilyen embert be
mutattak.

— Kegyelmes uram ! — szólék — a Nagytiszte- 
letü ur igy beszél, ha józan is.

— Úgy! szólt erre utánozhatlan hangsúlyozással 
a Kegyelmes ur — és Kálmán bátyánk — talán elő
ször az életben, lefőzötten elkullogott és csak pár 
nap múlván fenyegetett felém a parochia ablakából 
Verhovay történelmi pipaszárával, azzal, hogy: „Dü 
gánef!“

Nagyobb baj nem lett belőle, mert az öreg azon 
ívásu emberek közül való volt, kik mindent mertek 
tenni, de mindent tűrtek is : viszonossági alapon.

* **
Amint megmondottam, Kálmán bátyánk minden

féle nyelvet értett, beszélt.
De szerettük mi őt azzal is gyilkolni, hogy: de

hogy kezeli úgy a vonót, mint a kancsót: és ezért 
szamarazott le bennünket legtöbbször.

A véletlenség vizsgáztatta le ebből egy alka
lommal.
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Méhai való Nagy Géza barátommal quaterkáz- 
tunk a nagyvendéglőben egy téli éjszakán, amikor 
beront oda, roppant szóáradattal és gesztikulálással 
egy hosszuhaju, hegedütokot czipelő, felleghajtó-fel- 
öltős úriember.

Magyarázza erősen Holler barátunknak, hogy őt 
várják konczertre Julára és mikor a kalauz Jomát or
dított, ő kiszállt és csak a fiakkerostól tudta meg, 
hogy Jula meg Joma nem mindegy. S főkép, hogy 
neki egy krajczárja sincsen és mit csináljon ő most 
Jomán, amikor Julán meg pénz nézne k i!

Nagy Géza barátom hozzája ment és meghívta 
disznótoros vacsorára — Kálmán Farkashoz és biz
tosította róla, hogy reggelre kelvén, mindent el
rendez.

Kálmánnak meg úgy mutatta be, hogy ez a fene 
tálján úgy nyilatkozott a Hollerben, hogy a magyarok 
szamarak a vonókezelésben.

Mint mindenkor, most is széleset mosolygott a 
házigazda és leültette vendégét, biztatva, hogy tessék 
csak elébb jóllakni.

De a kotta mozgott alatta és alig törülte meg a 
tálján a bajuszát, vette elő Kálmán a hegedűket és 
megtörtént a kihívás.

Vette észre a vendég, hogy miről van szó és 
olyan adag fórt adott Kálmánnak, hogy ez érezte a 
lefőzetést és ledobván hegedűjét, odaszólt a tal- 
jánnak:

— Hát barátom! letiszteltél! De az nem baj. 
Hanem már most nyisd ki azt az idegenre hallgató
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füledet és értsd meg az én olasz nemzeti szózatomat.
S eleibe helyezvén a nála kancsószámba menő 

vászonkorsókat, igy folytatta azokra mutatva:
— II corsó, de vászon, de minóri! — II corsó, 

de vászon, de majori. II trinkó de majori, du trinkó 
de minóri: und ver lignyi de asztalalattyi.

Mosolygással jelezte az olasz, hogy érti és vál
lalja a versenyt. S amikor később tényleg az asz
tal alól fektették a díványra: tömött harcsabajusza 
alól önelégült mosolylyal dörmögte az öreg, hogy, 
nem megmondtam, ebadta !

Másnap figyelmeztettük rá, hogy im ott zene
beli és nyelvismeretbeli kérdések is eldöntettek, a 
mire azt válaszolta, hogy: mert marhák vagytok!

* **

Minden nem vízital „isteni nektár“ volt neki.
Egyszer összehordozgatott kárlátós borára hivott 

meg bennünket.
Biz volt az még büdös is és amint összekocz- 

czintván edényeinket, szájunkhoz emeltük azt, egyik
másikunk szívesebben nem itta volna.

Az öreg azonban azt is mohón felhörpinté és 
rákezdte a megszokott jelzőt, hogy isteni . . .

De még az elejére is alig ért, amikor minden
felől gyilkos pillantásokkal intették le.

ügy fejezte be hát megkezdett dicshimnuszát, 
hogy: isteni vinkó!

♦ **
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Megyünk együtt az utczán és látjuk, hogy egy 
korcsmából kiforduló két hívője Bacchusnak, amint 
meglátnak bennünket, kik közül egyikünk a tanügyi 
lelkész, ők meg néptanítók lévén, miként iparkodnak 
feltűnés nélkül elpárologni.

— Ezek béheppentettek — szól az öreg, — 
komm, ijesszünk rájuk.

Utolérvén őket, rájuk mordul nagy szigorúan 
Kálmán bátyám:

— Korcsmáztunk?
— Igen, — hangzik az őszinte, mert le nem ta

gadható, félénk felelet.
— Jól tettük! — hagyja rá a páter és hagyja 

faképnél az őt még akkor nem ismerő alárendeltjeit.
* **

Igaz szívből csak vigéczczel gorombáskodott, de 
ezzel aztán nagyon is.

Bizonyára sokszor becsaphatták a vén naiv gye
reket a betyárok.

Egyszer bekopogtat hozzá egy úri ember, hóna 
alatt viaszos vászonba bónyált csomaggal.

A koczogtatásra, mint mindig, most is „Bújj be !“ 
volt a válasz, de amikor a hónalj alatti pakkot meg
látta, ráripakodott, hogy: „Marsch hinaus!“

A jövevény hajbókol, mondana valamit, de az öreg 
nagy diihvel, még jobban ráordit, hogy: hinaus, hinaus!!

Az illető elkotródik, de nemsokára belép hozzá 
lelkésztársa és roppant apprehenzióval támadja, hogy 
mit miveltél megint Kálmán?!

33



S beinti az utána sompolygó előbbi urat és be
mutatja az illetőt, mint a kultuszminisztérium kikül
döttjét, a ki tanácsát jött kikérni a tankönyvek appro- 
bácziójának törvénybe iktatása valamely dolgára nézve.

Nagyot nevet az öreg és minden exkuzáczió 
helyett megint ráripakodik az illetőre szelíd mosoly 
kapcsán:

— De hát mi az ördögnek czipeli maga azt a 
muster-kollekcziót és miért lép fel olyan megijedt 
vigécz portréval ?!

S aztán persze teljesen kiengesztelte, agyon
vendégelvén az illetőt.

* **
Hej, de legazemberezne odafent Kálmán bátyám, 

ha klepetussára való tekintetből mást írnék róla, 
mint az igazat.

Kimondom tehát, hogy nem volt egy cseppet 
sem konveniencziális ember. Sőt!

De úgy tette, hogy amikor egy embert meghara- 
gitott, mind a többi jelenlevőt mulattatta, szórakoz
tatta : egynek a rovására. De vállalta hason alapon, 
hogy ő is legyen bárhányszor azon egy.

Konczert volt a Hotelben.
Belép a zsúfolt terembe egy férj, karján hitvesé

vel, kinek ugyancsak össze-vissza volt a frizurája 
borzolva a legújabb divat szerint.

Rájuk rikkant Kálmán bátyánk:
— Mi, ni, komám! elfelejtkezett a feleséged meg- 

f ésülködni!
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Ugyanezen alkalommal a lelkét öntötte Willikoff 
a fuvolájába s mert nálunk Kálmán foglalta le ezen 
szakmában a szakértelem kizárólagosságát, hozzá 
támolyog a hotelosunk és a hotelosok szokott édeskés 
mosolyával kérdi, hogy: na, mit szól hozzá Nagytisz- 
teletü ur?

— Azt, hogy te nagy szamár vagy hozzá, más
kép nem mászkálnál itten nyikorgós czipőben!

* **
Differencziája támadt egy Ízben paptársával és 

pour revanche leadott róla egy hallatlan s föltétlenül 
reprodukálhatlan szellemességet a csabai gőzfürdő
ben, amely csakhamar szájról-szájra járt vármegye- 
szerte.

Csak paptársa nem tudott róla semmit.
Valami bál alkalmával kölcsönvett, dézsában ve

getáló fenyők, thuyák, oleanderekből összetákolt berek 
tövén diskurálgattam a szelidebb lelkületű nt. úrral 
és a gonoszság szelleme elmondatta velem neki a 
Kálmán gőzfürdői betyárságát.

Mint színpadon, jelenésre, toppant be Kálmán a 
bálterembe szavaim befejezésére és paptársa az első 
izgulat hatása alatt rárohant, szigorú szavakkal von
ván őt felelősségre.

E sorok íróját nem láthatta az öreg, mert amint 
belépett és paptársa felugrott, máris besliszszolt a 
mesterséges berkek árnyába.

Minden lelkifurdalás, meglepődés, emóczió nélkül 
a lajbizsebbe nyúlt az öreg kurucz, kivette baranyai
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bicskáját és kinyitván pengéjét, vigyorogva fürkészte 
körül a termet és meglepődötten kérdezte: hát az a 
hunczfut Kner hol van?!

Tudta, hogy ezt beárulni az adresszáltnak csak 
egy ember merte.

* **
Gyomára jöttekor olyan társadalmi élet volt itten, 

mint még soha. Most különösen nem.
Fábry Sándor állott a közigazgatás élén és a Körös 

szabályozása is akkor volt, meg az országút köve
zése. Ami mind intelligens idegeneket időztetett nálunk.

Egyszer csak jön az írásos parancs minden úri 
emberhez, hogy szerdán délután 5 órakor társas ki
rándulás lesz a Torzsás-zugba.

S minden résztvevőre kirovatott a hadisarcz, a 
mivel hozzá kellett járulni a mulatsághoz.

Kálmán Farkas aztán a teljes sikerű első kirán
dulás után állandósította eztet és hol vadász-, hol 
halász-, hol szalonnasütéses vacsorákat tartottunk a 
szabadban. Egy ilyen alkalommal esett meg, hogy 
vadásztilalmi időben nyúlpaprikásoztunk és másnap 
ugyancsak megfinánczoltattunk a benne résztvett fő
bírónk által: a ki magamagára rótta ki a legmaga
sabb strófot az elfogyasztott két nyulakért.

Nem ezt akartam azonban itt elmondani, hanem 
hogy a mikor a nagyállási füzesbe rándultunk ki 
szalonnasütésre, hát Kálmán bátyánk saját magára 
borban vetette ki a hadiadót és hozott is magával 
mennykű két nagy kulacsot.
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Az egyik biz elfogyott odáig és amikor partot 
értünk, ott hűsöl a füzesben három juhász pipázva 
és juhaikat onnét szemmeltartva.

Menten rájuk megy Kálmán Farkas és sorra 
itatja őket a kulacsból.

Pár lépéssel odébb ballagván, ráripakodik egyik 
finnyás kiránduló társunk, hogy mit szamárkodsz 
mindig Farkas, hát mi most már hogyan igyunk abból 
a kulacsból ?

— így ni, — szól nagy röhögve az öreg s meg sem 
törülvén a csutora száját, hatalmasat húzott belőle.

* **
Nagybecskereknek egyik volt, mérsékelten jeles 

református papja a logika és jeles kutforrások alap
ján kisütötte és könyvet irt róla, hogy az Atya Úr
isten keresztény volt. A vegyes érzelmekkel fogadott 
kinyilatkoztatás Kálmán Farkas bátyánkat dühre in* 
gerelte, amely nála olyképp szokott kitörni, mint 
Seiffensteiner Salamonnál, tudniillik egy anekdotában.

Irta tehát neki a következőket: Kedves Jóska 
barátom! Nagy élvezettel olvastam kitűnő tanulmá* 
nyodat és eszembe jut róla az én kedves Herschel 
Benjámin barátom, aki vegyeskereskedő volt Siklóson 
és ennélfogva péksüteményt is árult és olyképpen 
rekomendálta a siklósi magyaroknak, hogy a rácsos 
nyitott auszlágba mindennap kitett egy kosárkára 
valót csalétkük Valahogy azonban észrevette, hogy 
a sütemény fogyása nem áll arányban az érte be* 
folyó garasokkal és ezen megfigyelés után lesbe
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állott egy nádpálczával, minden áron megfogandó a 
betyárt. Egyszer csak nagy óvatosan előlépked egy 
bakkecske, — amelyről tudta, hogy a Harmati János 
szomszédé — és az szépen odasompolyog a rácshoz 
és az azon benyújtott nyelvével addig-addig mester
kélt, amig egy kiflit kipraktizált.

Amint azzal elinalni készült, ott terem Benjamin 
koma a suhogó nádpálczával és a sarokba szorított 
kecske nem lelvén más kiutat, nekiugratott az odaát 
elterülő pocsolyának.

Benjámin koma szoritgatta jobbra-balra, de a 
kecske elég biztonságban érezvén magát a pocséta 
közepén: roppant nyugalommal majszolta a zsákmányt.

Szép szóra fogta a dolgot és kezdte biztatgatni: 
khecske gyere ki! Gyere ki khecske! Jüssz ki khecske! 
Khecske jüssz k i! ? Majd imádkozni kezdvén neki, 
elegikusan szavalta: Khecském gyere k i! S amikor 
mindez hasztalannak bizonyult és a kecske a dühét 
tetőpontjára fokozta a tolvajlott kiflinek biztos helyen 
való roppant egykedvűséggel ropogtatásával, belóditá 
hozzá a nádpálczát, ekként való káromkodás kapcsán: 
Miene ügye meg azt a khürüszténgy Istenedet!!

Látod Jóska! Nem te, hanem Benjámin koma
találta fel a puskaport. Hát mit erülküdsz! ?

* **
Szó nélkül nem hagyott soha semmit.
A Pannóniában vacsorázván, húzták Dankónak 

az „Azt hallottam, Budapesten megnyillott már a 
pokol“ nótáját, amelyről az volt a nézete, hogy
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amagyar dal minden sajátsága meg van benne.
De nem úgy húzták a hogy neki tetszett volna.
Ünnepi klepetusban, kihúzott bajuszszal: igazán 

daliás, szép magyar református pap-alak volt az öreg és 
méltán keltett feltűnést, amikor rámegy a bandára, kive
szi a brácsás kezéből a szerszámot és rámordul diszkré
ten a füstösökre: Nem jól van ! Ezt igy kell csinálni!

És eljátszsza úgy a nótát, ahogyan még a czi- 
gányok sem hallották és a megujrázásra eljátszsza 
újra és aztán odaadja a kisbőgőt a gazdájának: igy 
ebadta! szóval.

— Magunk is most halljuk először igy, szent 
atyám ! — szól a brácsás és kezet csókol az öregnek.

A brácsa pedig azért volt a prim-hegedüje, mert 
nagy, hatalmas kezének frankfurti ujjai csak ennek 
a nyakán fértek el és ezen is egy ujjal két hangot 
fogott egyszerre, az egymástól akármilyen távol állók
ból ; nagy gyönyörűségére a hozzá értő hallgatóinak.

* **
Dukáncziája volt a felső poczoszugban egy há

romszög alakú, kétszáz négyszögölnyi, semmire sem 
használható földcsikocska. Amikor birtokba vette, 
szőlősnek szánta és kimentünk felszentelni és elittuk 
borban a tiz esztendei reménybeli hozamát.

Az optimista pátert ez azonban nem alterálta és 
leadta a jövőbe vetett szép terveit.

— Mind jó volna, — mond e sorok Írója — de 
miből táplálkozunk ekkora területről majd mi vendégek ?

— Egyen meg a fene! — volt a válasz.
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De nem is lett jó szerencsére azon kietlen fek
vésű, papnak szánt földből soha szőlős; ellenben 
nagyot éheztek rajta a herén élő jószágok és az öreg 
abban vigasztalódott, hogy: de milyen szép nagy 
nyárfa díszíti a sarkát.

Ezt azon esztendőben törte ki egy hatalmas vi
har, amelyben az öreg tölgyet elföldeltük.

* **
Amint utoljára esett ágynak, orvosa egyre sétál

tatta volna legalább étkezés után, mert hogy az evés 
után való alvás árt az egészségnek:

— Ugyan doktorom, hát láttál te már egészsé
gesebb embert a kutyánál ? Pedig az minden evés 
után a vaczokba húzódik.

De nem fogott már rajta a saját reczeptje sem. 
Csakhamar pislákolni kezdett a nagy mécses és mi
előtt utolsót lobbant volna: kedves öreg papunkban 
a nótaszerző került fölül és elhaló ajkainak utolsó 
rebegései ezek voltak:

„Már énnékem vigasztalást mi sem ad . . .“
„Legszebb nóta a magyar nóta . .
O nincs többé! De dalos lelke termékei, szálló 

igévé vált mondásai élnek és élni fognak örökké!



KÁLMÁN FARKAS 

ÉLETRAJZA





KALMAN FARKAS ELETRAJZA.

pálmán Farkas 1838 október 15-én született Sió- 
Maroson, Veszprémmegyében. Atyja Kálmán 
József református lelkész volt. A népiskolát 

Városhidvégen végezte, majd a gyönki ref .gimnázium 
növendéke lett, ahol öt osztályt végzett, 1852-ben aztán 
Pápára ment és itt már karelnök és az ifjúsági zene
kar vezetője volt.

Mikor a theologiát elvégezte, Pátkára ment aka
démikus rektornak, később egy évig Szabadszálláson 
Szász Károly, Halason Sziládi Áron mellett, s végül 
három évig Vajszlón Hetesy Dániel mellett káplánkodott.
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Vajszlóról választotta meg aztán a madocsai 
református egyházközség lelkészéül. Megválasztatása 
pünkösd másodnapján egyhangú lelkesedéssel történt 
s nemsokára azután, hogy bevonult a madocsai pa 
rókiára (1868 november 25-én) megnősült, elvevén 
Hetesy Dániel vajszlói lelkésznek leányát, Tinkát, 
akivel 38 esztendeig élt példás boldog házaséletet.

Nyolcz esztendeig volt madocsai pap Kálmán 
Farkas, amikor 1876-ban Sósvertike (Baranyamegye) 
választotta meg egyhangúlag lelkészül. Majd később 
1878-ban Máriagyüd (Baranyamegye) és végül 1885- 
ben a gyomai református egyház választotta meg, 
amely utóbbinak egész 1906-ban bekövetkezett halá
láig volt buzgó és közszeretetben álló lelkipásztora.

Hosszú, fáradságos életét, lelkipásztori működé
sén kívül, egy nagy ideál, a magyar zene szeretete 
tölti ki. Amellett, hogy gyakorlatilag művelte a zenét, 
úttörő volt a magyar zenetörténelem mezején s a 
magyar protestáns énekügynek legalaposabb ismerője.

Számos ilyen irányú czikke jelent meg az egy
házi lapokban. Állandóan kutatott, nyomozott, birál- 
gatott, főkép történeti tekintetben s igen sok becses 
adattal gazdagította a magyar ének- és zenetörté
nelmi irodalmat.

Főbb munkái a Protestáns Egyházi és iskolai 
lapokban:

Az énekes könyvről. 1873. — Régi egyházi dal
lamainkról. Énekszerzők. 1881. — A nagydobrai éne
kes köny. Az uj énekes könyvről. A bártfai énekes 
könyv. 1882. —Temetési énekek és szertartások. 1883.
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— A Batthyányi-codex. 1884. — A Kecskeméti codex. 
Az óbudai graduál. 1886. — Egy szó, énektörténelmi 
excursió. 1887. — Kolosy Elvira emlékezete.

A Debreczeni Prot. Lapban: Huszár-Ciál énekes 
könyve, 1574. — Anno 1683, irodalmi történeti ex- 
cursio a ref. halotti énekes könyvről. 1891. — A 
Sárospataki Lapokban : lnterpretationes. Egy kis fel
világosítás az énekügyről. 1887. — A Zenészed La
pokban : Pro aris c. et focis. Polémiák Bogisich Mi
hálynak A kér. egyház ős-zenéje ez. munkája ellen. 
1880—81. — Az Egyet. Phil. Közlönyben: A sáros
pataki codex 1884. A Téli Újságban: Emlékezzünk 
régiekről. A zsoltárirók. 1887. Egy torony története. 
Egy másik torony története. Gazdátlan örökség. Kon- 
venczió-fa. Belső fundus. Adomák. Az Egyetértésben: 
A magyar nótáról. A dalszöveg. 1895.

Önálló, nagyobb munkái, a most megjelent ,,Ku- 
rucz dalain“ kívül: Éneklőkar, avagy azoknak a tu
dósoknak és szent poétáknak életrajzai, kik által a 
magyarországi reformátusok most használatban levő 
énekes könyvében foglalt énekek szereztettek. Buda
pest, 1880. — Uj magyar Athenás. Ujabbkori magyar 
prot. egyházi irók életrajzgyüjteménye. (Sz. Kis Ká- 
rolylyal és Bierbrunner Gusztávval együtt szerkesztve.) 
Adalékok a XVI. és XVII. század énektörténetéhez. — 
Éneklexikon, az í 711-ig magyarul megjelent összes 
énekgyüjtemények ismertetése.

E legutóbbi munkája kéziratban maradt ugyan, 
de már legközelebb meg fog jelenni a M. Tud. Aka
démia kiadásában.
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Legkimagaslóbb érdeme, hogy páratlan szorga
lommal és szívós kitartással igyekezett fényt vetni a 
magyar zenetörténelem homályos pontjaira. így pél
dául ő volt az, aki Bogisich Mihály kath. püspökkel 
szemben, — aki azt állította, hogy a 17. és 18. szá
zadbeli kath. énekgyüjteményekben előforduló énekek 
régi magyar katholikus énekek, — bebizonyította, 
hogy azok az énekek a reformáczió termékei s azok 
ép a protestantizmus ellensúlyozására vétettek át a 
16. századbeli protestáns énekes könyvekből a 17. 
és 18. századbeli kath. énekgyüjteményekbe.

Ilyen gazdag irodalmi működés mellett azonban 
gyakorlatban is művelte majd az összes, de különö
sen a vonós hangszereket. Mint brácsás valóságos 
virtuóz volt. 8—12 éves ifjakból, fiaiból, unokáiból 
zenekart szervezett s egymásután alkalmazta zene
karra az ő „kisbandája“ számára a szebbnél-szebb 
magyar nótákat, verbunkosokat, indulókat. Zeneszerző 
képességeiről fényesen tesznek tanúságot a Thaly 
Kálmán verseire irt Kurucz dalai és a Próbaénekes- 
könyvbe (104., 107., 174., 187., 135. és 268. számok 
alatt) felvett hat ének daliama. Dalszerzeményeit a 
tőrülmetszett magyarosság jellemzi, de azért a klasz- 
szikus zenét is szerette és élvezte.

Mindezeken kívül pedig hasznos, agilis és köz
szeretetben álló tagja volt a társadalomnak is. Bár 
úgy irodalmi vitáiban, mint a társas érintkezésben 
egyenes, őszinte, szókimondó ember volt s ellent
mondást soha nem tűrt, nagyon szerették mindenütt. 
Akik pedig jól ismerték, tudták, hogy a néha nagyon
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rideg külső alatt milyen nagy szív és gyermeteg, 
naiv lélek lakozott.

Soha semmi társadalmi mozgalomból magát ki 
nem húzta s mindjárt ott volt, ahol mulatságról volt 
szó az ő kisbandájával, sőt maga rendezett mulat
ságokat, hangversenyeket s egyéb társas összejöve
teleket.

Példás, mintaszerű és nagyon boldog családi 
életet élt, amelyet 10 gyermekkel és 24 unokával 
áldott meg az ég.

Halála 1906 október 2-án következett be, csa
ládja, egyháza és társadalmunk nagy fájdalmára.

Mint a hogy a magyar nótával és nótának élt, 
nótával az ajkán halt is m eg .-------—
















